
 

 

 

Recuperação do 4° Bimestre - História 

Conteúdo: 
REPÚBLICA NO BRASIL 

 REPÚBLICA DOS MARECHAIS 

 REPÚBLICA DO CAFÉ COM LEITE 

 MOVIMENTOS SOCIAIS NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL 

 ORIGENS 

 ACONTECIMENTOS E CARACTERÍSTICAS 

 PÓS-GUERRA 

REVOLUÇÃO RUSSA 

 RÚSSIA CZARISTA 

 CRISE DO CZARISMO 

  

 

Lista de exercícios 

1. (Cesgranrio) A identificação dos governos da República Velha com os interesses da economia cafeeira 

pode ser expressa pelo(a): 
a) financiamento, através do Banco do Brasil, para o plantio de novas lavouras, no Encilhamento. 

b) estatização das exportações, com o objetivo de garantir os preços, durante a Primeira Guerra Mundial. 

c) adoção de uma política de valorização, reduzindo a oferta do produto, a partir do Convênio de Taubaté. 

d) controle da mão-de-obra camponesa e apoio à imigração, com a Lei Adolfo Gordo. 

e) isenção de tributos assegurada no programa de estabilização de Campos Sales. 

 

2. (Fatec) "Cabo de enxada engrossa as mãos - o laço de couro cru, machado e foice também. Caneta e 

lápis são ferramentas muito delicadas. A lida é outra: labuta pesada, de sol a sol, nos campos e nos currais 

(...) Ler o quê? Escrever o quê? Mas agora é preciso: a eleição vem aí e o alistamento rende a estima do 

patrão, a gente vira pessoa." 

                               (Palmério, Mario. VILA DOS CONFINS). 
 

Com base no texto é correto afirmar que, na República velha, 
a) o predomínio oligárquico, embora vinculado à manipulação do processo eleitoral, estava longe de estabelecer 

qualquer compromisso entre "patrão" e empregados. 

b) a campanha eleitoral levada a cabo pelos chefes políticos locais visava a atingir, principalmente, os 

trabalhadores urbanos já alfabetizados e menos embrutecidos pela "labuta pesada". 

c) a transformação operada no trabalhador durante o período eleitoral representava a marca de um sistema 

político que estendia o poder dos grandes proprietários rurais, dos "campos e currais", aos Municípios e, daí, à 

capital do Estado. 

d) o predomínio oligárquico, baseado em favores pessoais, buscava, sobretudo, dissolver os focos de tensão 

social e oposição política, representados nas diversas formas de organização dos trabalhadores rurais naquele 

momento. 

e) o período eleitoral era o único momento em que os chefes locais se voltavam para os seus subordinados, 

impondo-lhes seus candidatos e dispensando-os dos trabalhos que "engrossavam as mãos". 
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3. (Fuvest) O período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República Velha, 

teve por traço marcante: 
a) o fortalecimento da burguesia mercantil, que se utilizou do Estado como instrumento coordenador do 

desenvolvimento. 

b) a abertura para o capital estrangeiro, principal alavanca do rápido desenvolvimento da região amazônica. 

c) a modificação da composição social dos grandes centros urbanos, com a transferência de mão-de-obra do 

Centro-Sul para áreas do Nordeste. 

d) o pleno enquadramento do Brasil às exigências do capitalismo inglês, ao qual o país se mantinha cada vez 

mais atrelado. 

e) o predomínio das oligarquias dos grandes Estados, que procuravam assegurar a supremacia do setor agrário-

exportador. 

 

4. (Fuvest) O desenvolvimento da cafeicultura no Brasil durante a República Velha (1889-1930) criou 

condições para a deflagração de um processo de industrialização na região Sudeste porque 
a) a maior parte dos lucros provenientes da cafeicultura ficava nas mãos dos produtores nacionais, e era investida 

em atividades industriais. 

b) os governos estaduais contraíam empréstimos no exterior para o financiamento da produção de café, mas 

investiam parte desses recursos nas indústrias de base. 

c) os bancos brasileiros passaram a desenvolver programas de financiamento da indústria com o lucro obtido na 

comercialização do café que financiavam. 

d) a exportação do café gerava superávits que o governo federal, através de incentivos fiscais, transferia do setor 

agrícola para o industrial. 

e) a expansão econômica provocada pelo café contribuiu para a formação do mercado interno, e nos períodos de 

superprodução parte da mão-de-obra era transferida para a indústria. 

 

5. (Fuvest) A Semana de Arte Moderna de 1922, que reuniu em São Paulo escritores e artistas, foi um 

movimento: 
a) de renovação das formas de expressão com a introdução de modelos norte-americanos. 

b) influenciado pelo cinema internacional e pelas ideias propagadas nas universidades de São Paulo e do Rio de 

Janeiro. 

c) de contestação aos velhos padrões estéticos, às estruturas mentais tradicionais e um esforço de repensar a 

realidade brasileira. 

d) desencadeado pelos regionalismos nordestino e gaúcho, que defendiam os valores tradicionais. 

e) de defesa do realismo e do naturalismo contra as velhas tendências românticas. 

 

6. (Fuvest) No Brasil, a década de 20 foi um período em que: 
a) velhos políticos da República, como Rui Barbosa, Pinheiro Machado e Hermes da Fonseca, alcançaram 

grande projeção nacional. 

b) as forças de oposição às chamadas "oligarquias carcomidas" se organizaram, sem contudo apresentar 

alternativas de mudança. 

c) as propostas de reforma permanecendo letra morta, não se configurou nenhuma polarização político-

ideológica. 

d) a aliança entre os partidos populares e as dissidências oligárquicas culminou com a derrubada da República 

Velha nas eleições de 1Ž de março de 1930. 

e) ocorreram agitações sociais e políticas, movimentos armados, entre eles a Coluna Prestes, e várias propostas 

de reforma foram debatidas. 

 

7. (Fuvest) A política do café, durante a Primeira República, 
a) chegou ao auge do protecionismo com o Convênio de Taubaté passando depois a reger-se pelas leis do 

mercado. 

b) procurou atender aos interesses dos cafeicultores através de constantes medidas de proteção ao produto. 

c) pode ser equiparada à de outras produções agrícolas, todas elas amparadas por Planos de Defesa. 

d) atendeu exclusivamente aos interesses dos grandes grupos internacionais, através dos Planos de Defesa. 

e) foi dirigida pelo governo do Estado de São Paulo, enquanto o poder federal mantinha uma atitude distante e 

neutra. 

 



8. (Fuvest-gv) No final do século XIX e início do século XX o Nordeste foi assolado pelos cangaceiros, 

bandos armados que roubavam, sequestravam e matavam em seu próprio benefício ou a serviço de chefes 

políticos. Contribuíram para o aparecimento desse grande contingente de marginalizados: 
a) os movimentos revolucionários republicanos dos fins do Império. 

b) a grande migração de nordestinos para a colheita da borracha na Amazônia. 

c) a propaganda da guerrilha comunista entre os camponeses. 

d) o processo de urbanização e industrialização que expulsou muitos camponeses de suas terras. 

e) a concentração da propriedade, o aumento demográfico e os efeitos da seca. 

 

9. (Mackenzie) "Preocupado em derrubar as velhas oligarquias..., acabou utilizando os velhos costumes 

políticos de corrupção e coação, anteriormente criticados através de um novo elemento: as tropas federais 

(...). Substituindo uma oligarquia por outra, mantinha a desigualdade social, agora com novos 

beneficiados.”. 

(Antônio Mendes Jr. e Ricardo Maranhão, BRASIL HISTÓRIA-REPÚBLICA, vol. III). 
            

O texto relata um momento histórico do governo Hermes da Fonseca que se denominou: 
a) Política do Café com Leite. 

b) Política das Salvações. 

c) "Funding-Loan". 

d) Política Desenvolvimentista. 

e) Socialização dos Prejuízos. 

 

10. (Mackenzie) Na República Velha, ocorreu um extraordinário impulso à industrialização do Brasil: 

imigrantes chegavam em grandes levas, proporcionando mão-de-obra qualificada, novas técnicas de 

produção e ideias anarquistas e socialistas. 

Sobre sociedade e economia nesse período, é incorreto afirmar que: 
a) o principal centro da industrialização brasileira foi o Estado de São Paulo, onde aconteceu a greve geral de 

1917, paralisando toda a Capital. 

b) os setores urbanos, classe média e proletariado industrial, consolidaram a hegemonia das oligarquias agrárias 

durante o período. 

c) em 1907, foi aprovada a Lei Adolfo Gordo, legalizando a expulsão de estrangeiros acusados de atentar contra 

a segurança nacional. 

d) o anarquismo, difundido principalmente por imigrantes italianos, lutava pelo fim do Estado e melhores 

condições de trabalho. 

e) a oferta de mão-de-obra era superior ao número de vagas nas empresas. 

11. (Mackenzie) Dentre as causas da Primeira Grande Guerra, destaca-se a questão balcânica, que pode 

ser associada: 
a) à formação de novas nacionalidades, como a Iugoslava sob a tutela da Alemanha. 

b) às disputas coloniais na Ásia e na África entre a França e a Inglaterra. 

c) ao interesse russo em abrir os estreitos de Bósforo e Dardanelos, o nacionalismo eslavo e ao temor austríaco 

quanto à formação da Grande Sérvia. 

d) às desavenças entre o Império Austro-Húngaro e a Inglaterra ligadas à anexação da Bósnia-Herzegovina. 

e) ao assassinato do Príncipe Herdeiro, Francisco Ferdinando, e as questões pendentes relacionadas ao Tratado 

de Brest-Litowsky e o desmembramento da Áustria-Hungria. 

 

12. (Puccamp) A Primeira Guerra Mundial, que enfraqueceu a Europa em população e importância 

econômica, 
a) acarretou a criação da Liga Pan-Germânica encarregada de efetivar o "Anschluss". 

b) contribuiu para a concretização do Pacto Germânico-Soviético de não agressão, firmado entre Guilherme II e 

Nicolau II. 

c) contribuiu para a formação, dentro da Sérvia de sociedades secretas, tais como a Mão Negra fundada em 1921. 

d) contribuiu para a criação de um clima favorável para a aceitação dos princípios do socialismo utópico. 

e) acarretou a difusão das idéias que apontavam as contradições do liberalismo. 

 

13. (Pucrs) Dentre os desdobramentos político-econômicos imediatos na ordem internacional produzidos 

pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918), é correto apontar 
a) o fim dos privilégios aduaneiros da França no comércio com a Alemanha. 

b) o surgimento da Organização das Nações Unidas, por meio do Tratado de Sevres. 

c) a criação da Iugoslávia, como decorrência das questões políticas dos Balcãs. 

d) a anexação da Palestina, da Síria e do Iraque ao Império Otomano. 

e) a incorporação da Hungria e da Tchecoslováquia aos domínios austríacos. 

 



14. (Pucrs) Dentre as características e tendências da ordem internacional conformada após o fim da 

Primeira Guerra (1914-1918), NÃO é correto apontar 
a) o fortalecimento progressivo da Liga das Nações, a organização supranacional criada pelo Tratado de 

Versalhes. 

b) a intensificação dos antagonismos entre as potências capitalistas, devido às duras condições impostas aos 

vencidos. 

c) a reformulação política radical da região balcânica mediante a aplicação do princípio de reconhecimento das 

nacionalidades. 

d) o declínio da hegemonia européia sobre o mundo, com o crescimento do poderio dos Estados Unidos e do 

Japão. 

e) a internacionalização crescente da questão operária devido à repercussão mundial da revolução socialista na 

Rússia. 

 

15. (Uff) Muitos historiadores consideram a Primeira Guerra Mundial como fator de peso na crise das 

sociedades liberais contemporâneas. Assinale a opção que contém argumentos todos corretos a favor de 

tal opinião. 
a) A economia de guerra levou a um intervencionismo de Estado sem precedentes; a "união sagrada" foi 

invocada em favor de sérias restrições às liberdades civis e políticas e, em função da guerra recém-terminada, 

eclodiram em 1920 graves dificuldades econômicas que abalaram os países liberais sobretudo através da 

inflação. 

b) Em todos os países, a economia de guerra forçou a abolir os sindicatos operários, a confiscar as fortunas 

privadas e a fechar os Parlamentos, pondo assim em cheque os pilares básicos da sociedade liberal. 

c) Durante a guerra foi preciso instaurar regimes autoritários e ditatoriais em países antes liberais como a França 

e a Inglaterra, num prenúncio do fascismo ainda por vir. 

d) A guerra transformou Estados antes liberais em gestores de uma economia militarizada que utilizou de novo o 

trabalho servil para a confecção de armas e munições, em flagrante desrespeito às liberdades individuais. 

e) Derrotadas na Primeira Guerra Mundial, as grandes potências liberais foram, por tal razão, impotentes para 

conter, a seguir, o desafio comunista e o fascismo. 

 

16. Uma das principais causas da Revolução Russa foi a situação de injustiça social que afetava as 

camadas mais pobres da população no começo do século XX. Qual das alternativas abaixo apresenta 

características do contexto histórico da Rússia pré-revolução? 
 

A - trabalhadores urbanos, clero e nobreza pagavam altos impostos; setor industrial desenvolvido; camponeses 

vivendo em situação de miséria. 

B - trabalhadores rurais vivendo em extrema situação de pobreza; economia atrasada; altos impostos pagos pelas 

camadas mais baixas da sociedade. 

C - agricultura atrasada, distribuição de renda igualitária; privilégios sociais, políticos e econômicos para a 

nobreza. 

D - boa situação econômica para toda população, falta de democracia, altos impostos pagos pela nobreza e clero. 

  

  

17. A Revolução Russa de outubro de 1917 foi liderada por Lênin e os revolucionários prometiam as 

seguintes ações: 
 

A - Implantação o sistema capitalista na Rússia após a revolução. 

B - Um governo socialista, apoiado pela nobreza russa. 

C - Distribuição de terras, igualdade social, democracia e participação do clero nas decisões do governo. 

D - Paz (saída da Rússia da 1ª Guerra Mundial), terra, pão, liberdade e trabalho. 

  

  

18. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais mudanças ocorridas na Rússia após a revolução e 

implantação do socialismo? 
 

A - Nacionalização de bancos; implantação de leis que favoreciam os donos de indústrias, implantação de 

sistema democrática com eleições livres e diretas para todos os cargos públicos. 

B - Redistribuição de terras para os trabalhadores do campo 

C - Redistribuição de terras para os trabalhadores do campo; nacionalização de bancos; controle das fábricas 

pelos operários. 

D - Implantação de sistema democrático, fortalecimento de laços econômicos e militares com os Estados Unidos, 

criação de governo composto por integrantes de todas as camadas da sociedade russa. 

  



19. Qual das alternativas abaixo explica melhor a situação política da Rússia após a Revolução? 
 

A - O sistema político era unipartidário, ou seja, o governo era controlado por um único partido político: PC 

(Partido Comunista). 

B - O sistema político era bipartidário, ou seja, o governo era controlado por dois partidos políticos: PC (Partido 

Comunista) e PM (Partido Monarquista). 

C - Existiam várias partidos políticos e os presidentes eram escolhidos através de eleições diretas. 

D - Embora houvesse apenas um partido político, o Partido Comunista, havia muita liberdade política e de 

expressão onde todos podiam manifestar livremente suas opiniões e posições políticas sem sofrer perseguições. 

  

20. Em 1922 foi implantada a URSS (União das Repúblicas Socialistas Soviéticas). Qual das alternativas 

abaixo apresenta características da URSS. 
 

A - Total liberdade política, investimentos em arte e cultura, política econômica voltada para as camadas mais 

pobres da população. 

B - Sistema econômico capitalista, política militarista, aliança política e militar com os Estados Unidos e Grã-

Bretanha. 

C - Adesão à economia de mercado, fortes laços comerciais com países do oeste europeu, repressão aos 

opositores políticos. 

D - Falta de democracia, governo controlado pelo Partido Comunista, fortes investimentos nos setores industrial 

e bélico. 

 

 

 

 

GABARITO 

1.C     

 2.E     

 3.E      

4.E     

 5.C      

6.E      

7.B      

8.E     
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10.B   
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 13.C   

  14.A   

15.A  

16. B  

 17. D  

18. C  

19. A  

20. D 

 


